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1 Úvod 

 

Ve světě denně dochází k událostem, které si vyžadují evakuaci osob z postižených 

oblastí. Příkladem může být nedávné zemětřesení v Itálii. O teoretickém zvládnutí evakuace 

osob obecně se popsalo již mnoho papíru. Jen malá část odborné literatury se však zabývá 

zvláštními druhy evakuace, jako je například evakuace osob ze sociálních a rehabilitačních 

zařízení. Ta v sobě totiž skrývá různá specifika, ke kterým je nutno přihlížet při praktickém 

provádění evakuace. To platí dvojnásob, je-li potřeba z těchto zařízení evakuovat děti. 

Ty totiž ne vždy dostatečně chápou vážnost situace a svým přístupem mohou 

komplikovat zásah záchranných složek. Je proto žádoucí, aby docházelo k teoretické přípravě 

na mimořádné události na „obou frontách“. Tak jako jsou hasiči a záchranáři seznamování 

s úskalími, se kterými se mohou setkat při evakuaci základních a mateřských škol, dětských 

domovů či výchovných ústavů, mělo by docházet k osvětě týkající se ochrany obyvatelstva i u 

dětí. Aby ty pak nebyly vzniklou situací příliš zaskočeny a byly schopny alespoň 

spolupracovat se zasahujícími jednotkami. 
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2 Cíl práce 

 

Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit specifické faktory ovlivňující evakuaci dětí 

z rehabilitačních a sociálních zařízení a vytvořit plán evakuace z konkrétního ústavu pro děti. 

Tímto je Odborný léčebný ústav Metylovice. 

Dílčími podcíli jsou pak: 

- základní charakteristika OLUM 

- teoretické poznatky týkající se evakuace osob 

- specifika evakuace z rehabilitačních a sociálních zařízení 

- specifika evakuace dětí 

- stávající stav zabezpečení evakuace z OLUM 

- návrh na vylepšení stávajícího zabezpečení evakuace z OLUM 

Záměrně uvádím, že je to návrh na vylepšení. Jak se později dočtete, k dokonalému 

zabezpečení evakuace z OLUM chybí ještě několik kroků. Ty jsou předmětem jedné z kapitol 

této práce, ale jejich splnění už bude záležet jen na rozhodnutí ředitelství Odborného 

léčebného ústavu Metylovice. 
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3 Vysvětlení základních pojmů a zkratek 

 

V této kapitole jsou vysvětleny některé pojmy, které jsou důležité k pochopení 

problematiky evakuace osob z rehabilitačních a sociálních zařízení. Dále jsou objasněny 

zkratky používané v této bakalářské práci. 

 

3.1 Základní pojmy 

 

Mimořádná událost – škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací. [4] 

 

Riziko – pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde během 

určité doby nebo za určitých okolností. [1] 

 

Nebezpečí – vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace vyvolávající 

možnost vzniku závažné havárie. [1] 

 

Sociální zařízení – zdravotnické zařízení poskytující sociální služby 

 

Rehabilitační zařízení – zdravotnické zařízení poskytující služby rehabilitace 

 

Požární evakuační plán – upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálů z objektů 

zasažených nebo ohrožených požárem. [9] 

 

Plán evakuace – upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálů z objektů zasažených 

mimořádnou událostí. [5] 

 



 10 

3.2 Zkratky 

 

ČR – Česká republika 

 

MU  – mimořádná událost  

 

MV – ministerstvo vnitra  

 

NP – nadzemní podlaží (objektu) 

 

1. NP – první nadzemní podlaží (objektu) 

 

OLUM  – Odborný léčebný ústav Metylovice 

 

PO – požární ochrana 

 

PP – podzemní podlaží (objektu) 

 

1. PP – první podzemní podlaží = suterén (objektu) 

 

SK – sportovní klub 
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4 Rešerše literatury 

 

Ve třetí kapitole jsou uvedeny informační zdroje, ze kterých jsem při psaní bakalářské 

práce hojně čerpala a které mi při zpracování tématu nejvíce pomohly. 

 

Folwarczny, L., Pokorný, J.: Evakuace osob, Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství, ISBN: 80-86634-92-2  

Publikace se zabývá úvahami nad evakuací osob z hlediska požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva. V knize jsou popsány metody pro hodnocení evakuace osob na území ČR a 

aktuální poznatky zahraničních autorů prezentované formou matematických rovnic nebo 

příklady modelů. [2] 

 

Kovařík, J., Smetana, M.: Základy civilní ochrany, Sdružení požárního  

a bezpečnostního inženýrství, ISBN: 80-86634-85-X 

Publikace poskytuje ucelenou informaci o teoretických základech civilní ochrany, ať už se 

jedná o varování a vyrozumění obyvatelstva, ukrytí obyvatelstva, záchranné služby nebo 

individuální ochranu. Pro mě byl tento materiál zdrojem teoretických poznatků o evakuaci 

obyvatelstva. [4] 

 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva 

V této vyhlášce je popsán postup při zřizování zařízení civilní ochrany, způsob informování 

fyzických a právnických osob o charakteru možného ohrožení, zabezpečení jednotného 

sytému varování a vyrozumění a způsob provádění evakuace a jejího všestranného 

zabezpečení. [13] 

 

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám  

v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči. Dále 

popisuje druhy sociálních služeb, jejich poskytovatele a úhradu nákladů za poskytování 

sociálních služeb. V neposlední řadě upravuje předpoklady pro výkon povolání sociálního 

pracovníka. [12] 



 12 

5 Právní rámec 

 

Pojem evakuace řeší celá řada zákonů či vyhlášek, ale stěžejní pro mou práci byly především: 

 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o PO se mimo jiné zabývá členěním provozovaných činností podle požárního 

nebezpečí a ukládá fyzickým a právnickým osobám povinnosti na poli PO. Nařizuje 

provozovatelům činnosti se zvýšeným či vysokým požárním nebezpečím vést požární 

dokumentaci podle prováděcího předpisu (Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o pož. prevenci). [9] 

 

Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému v úplném znění 

Tento předpis se zabývá složkami integrovaného záchranného systému, jejich použití a 

komunikací mezi nimi. Dále pak jmenuje úkoly státních a samosprávných orgánů, jako jsou 

ministerstva či krajské a obecní úřady, při přípravě na mimořádné události. [10] 

 

Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení v úplném znění 

Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních a samosprávných orgánů a práva a 

povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace. Řeší například, kdy 

může vláda nebo krajský úřad nařídit evakuaci obyvatelstva. [11] 

 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva 

V této vyhlášce je popsán postup při zřizování zařízení civilní ochrany, způsob informování 

fyzických a právnických osob o charakteru možného ohrožení, zabezpečení jednotného 

sytému varování a vyrozumění a způsob provádění evakuace a jejího všestranného 

zabezpečení. [13] 

 

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám  

v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči. Dále 

popisuje druhy sociálních služeb, jejich poskytovatele a úhradu nákladů za poskytování 

sociálních služeb. V neposlední řadě upravuje předpoklady pro výkon povolání sociálního 

pracovníka. [12] 
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6 Odborný léčebný ústav Metylovice 

 

Jako praktická ukázka zabezpečení evakuace z rehabilitačního zařízení poslouží 

zpracovaná dokumentace pro Odborný léčebný ústav v Metylovicích. 

 

 
Obrázek 1: OLUM [18] 

 

6.1 Základní informace 

Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium má sídlo v obci 

Metylovice na kopci Vrchovina, v prostoru sedla mezi masivem Ondřejníku a masivem 

Metylovické hůrky.  

Historie Odborného léčebného ústavu Metylovice začíná v roce 1949, kdy byla do 

obce Metylovice přemístěna zotavovna z Jánských lázní. V průběhu let došlo k mnoha 

změnám, nejen v názvu zdravotnického zařízení (dříve Beskydské dětské sanatorium), ale 

zejména v jeho charakteru a provádění léčebných činností. Těmto změnám předcházely 

rekonstrukce, modernizace a dostavby. Zařízení bylo vybaveno moderní lékařskou technikou 

a doplněno odborným personálem.  

Nově vybudované rehabilitační centrum, kde je i krytý nerezový bazén o rozměrech 

10x5m (max. 12 lidí), hloubkou 1,35 m a teplotou vody až 32°C a vířivá vana Whirlpool, 

splňuje požadavky rehabilitační terapie.  
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Moravskoslezské sanatorium poskytuje ústavní i ambulantní léčebně preventivní péči 

osobám s poruchami zdraví, které mají vleklý průběh a potřebují zvláštní odbornou péči s 

výrazným rehabilitačním zaměřením. Jedná se zejména o nemoci endokrinní, látkové 

výměny, choroby nervové, oběhové a dýchací soustavy, nemoci svalové a kosterní soustavy a 

pojivé tkáně či vrozené vady. 

Zařízení je určeno k léčebným pobytům dětí ve věku od 3 do 15 let, samostatně i s 

doprovodem. [18] 

 

6.2 Popis areálu OLUM 

Areál se nachází v obci Metylovice, na kopci Vrchovina, poblíž silnice č. 48416 

Palkovice – Frýdlant nad Ostravicí. Asi 500 m severně od areálu se nachází centrum obce 

Metylovice s obecním úřadem, školou, hasičskou zbrojnicí a restaurací. Východně od areálu 

se rozprostírá místní část obce Metylovice zvaná Metylovičky a dále na východ vede 

rychlostní komunikace R 56 mezi Frýdkem-Místkem a Frýdlantem n.O. Směrem na jih a 

západ stojí zástavba rodinných domů. 

 Půdorys areálu OLUM je na obr. č. 2. 

 

6.2.1 Příjezd do areálu 

Příjezdová komunikace k areálu je místní komunikací napojenou na státní silnici. 

Komunikace je široká asi 4 m, dopravní značkou je zakázáno zastavení. Vjezd do areálu je 

z této příjezdové komunikace, vstup pěších je možný brankou. 

 

6.2.2 Zásobování elektrickou energií 

Areál je zásoben elektrickým proudem z veřejné rozvodné sítě, hlavní vypínač 

elektrického proudu je v kotelně. Rozvody jsou vedeny kabelem pod terénem. Dílčí vypínače 

elektřiny jsou v rozvaděčích v jednotlivých objektech. Součástí elektrických rozvodů je 

venkovní osvětlení spojovacích komunikací. 

 

6.2.3 Zásobování plynem 

Areál je napojen na rozvod zemního plynu přípojkou pro kotelnu a kuchyni. 
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6.2.4 Zásobování vodou 

Areál je napojen na veřejný vodovod obce. K dispozici má také vlastní studnu. 

V případě nutnosti lze pro hasební zásah použít 65m3 vody z krytého bazénu umístěného 

vedle budovy č. 3. 

 

6.2.5 Zásobování teplem 

Vytápění areálu je ústřední vlastní plynovou kotelnou. 

 

6.2.6 Jednotlivé objekty areálu 

V areálu se nacházejí tři budovy spojené koridorem. 

 

 
Obrázek 2: Areál OLUM [18] 

 



 16 

Budova č.1 - Správní budova – je dvoupodlažní podsklepený objekt půdorysných 

rozměrů 26x13 m. Obvodové zdivo je cihelné, dřevěný krov a nespalná krytina. V budově se 

nachází správa areálu, kanceláře, pomocné prostory atd. Hlavní vypínač elektrického proudu 

je v rozvaděči u hlavního vstupu, proti požáru je objekt chráněn ručními hasicími přístroji. 

Budova č.2 – Školka a jídelna – je dvoupodlažní nepodsklepený objekt půdorysných 

rozměrů 22x9 m. V prvním podlaží se nachází kuchyň s jídelnou a ve druhém je školka. 

Obvodové zdivo je z cihel, dřevěný krov a nespalná krytina. Hlavní rozvaděč je u vstupu do 

objektu, proti požáru je chráněn hasicími přístroji. 

Budova č. 3 – Ozdravovna – je třípodlažní podsklepený objekt půdorysných rozměrů 

27x18 m. V 1. NP jsou pokoje pro ubytování dětí s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Ve 2. NP jsou pokoje pro ubytování dětí. Ve 3. NP se nachází škola, lékařský pokoj a šatna 

sester. V 1. PP objektu se nachází garáž, dílna, plynová kotelna bez obsluhy se čtyřmi 

plynovými kotli Vaillant, HUP přístupný z venkovního prostoru u kotelny a hlavní uzávěr 

vody v místnosti před kotelnou. 

Všechny budovy jsou propojeny krytým venkovním koridorem. 

 

6.3 Identifikace rizik v okolí OLUM 

Každému provozu (a provoz rehabilitačního zařízení není výjimkou) hrozí určitá 

„soustava“ nebezpečí, která vychází z druhu provozu, přírodních podmínek v místě provozu, 

vlivu okolí nebo vlivu mimořádných událostí, která mohou v místě provozu nastat. 

Tato nebezpečí a následná rizika lze identifikovat pomocí různých metod analýzy 

rizik. Já jsem si vybrala metodu Rybí kosti, které se říká také Ishikawův diagram, protože jej 

zavedl a popsal Kaoru Ishikawa. 
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Obrázek 3: Identifikace rizik v OLUM – Ishikaw ův diagram 

 

Hlavou ryby je zkoumaný problém, v mém případě ohrožení areálu OLUM. Jednotlivé 

kosti zobrazují konkrétní události, které mohu nastat v okolí OLUM. Možné příčiny těchto 

událostí jsou pak znázorněny nejmenšími kůstkami. Všechny zobrazené události mohou za 

určitých podmínek vyžadovat evakuaci osob z OLUM, což je důvod, proč je zde uvádím. 
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7 Evakuace 

 

Ještě než se budu věnovat zabezpečení evakuace z OLUM, je třeba se seznámit s teorií 

týkající se evakuace osob a různých souvisejících pojmů. 

 

7.1 Definice 

Na pojem evakuace lze nazírat několika pohledy. Z hlediska požární ochrany se jedná 

o opuštění prostoru ohroženého průvodními účinky požáru, a to za co nejkratší možnou dobu. 

Z pohledu hrozby ozbrojeného konfliktu jde o přemístění obyvatelstva z míst předpokládané 

bojové činnosti do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a 

stravování. Dodatkový protokol k Ženevským konvencím z roku 1949 přijatý dne 8. června 

1977 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů chápe evakuaci jako humanitární 

úkol, jehož cílem je chránit civilní obyvatelstvo před nebezpečím, pomoci mu odstranit 

bezprostřední účinky nepřátelských akcí a vytvořit nezbytné podmínky pro jeho přežití. [2] 

Obecně lze říct, že evakuace obyvatelstva je jedním ze základních způsobů kolektivní 

ochrany obyvatelstva a jedná se o souhrn opatření směřujících k organizovanému přemístění 

osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků v daném pořadí priority z ohroženého 

prostoru na jiné území. [4] 

 

7.2 Ohrožená skupina obyvatel 

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s 

výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo 

budou vykonávat jinou neodkladnou činnost; přednostně se plánuje pro děti do 15 let, 

pacienty ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby 

zdravotně postižené, doprovod osob výše uvedených. [4] 

 

7.3 Příčiny evakuace 

Evakuaci osob může vyvolat interní nebo externí podnět. Nejčastěji jde o požár, únik 

nebezpečné látky, výhrůžku bombou, přírodní katastrofu (záplavy, vichřice, zemětřesení) 
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nebo nefungující infrastrukturu nezbytnou k provozu určitého zařízení (výpadek elektrického 

proudu, vody, plynu aj.). [3] 

 

7.4 Dělení evakuace 

Existuje několik faktorů, podle kterých se evakuace rozděluje. 

Z hlediska velikosti území rozlišujeme evakuaci 

- objektovou, která zahrnuje evakuaci osob jedné nebo malého počtu budov či objektů 

- plošnou, která zahrnuje evakuaci z části nebo celého urbanistického celkum případně 

většího územního prostoru 

Podle doby trvání dělíme evakuaci na: 

- krátkodobou, kdy ohrožení nevyžaduje dlouhodobé opuštění objektu či porsoru a 

zajištění následné péče o evakuované osoby 

- dlouhodobou, kdy ohrožení vyžaduje dlouhodobé opuštění objektu či prostoru a je 

zapotřebí realizovat opatření související s následnou péčí, např. náhradní ubytování a 

stravování 

Podle způsobu realizace se liší evakuace: 

- řízená, kdy je z různých důvodů (nepřehledný terén, velký urbanistický celek, oblast 

se složitým dopravním systémem) nezbytná asistence zasahujících jednotek 

- samovolná, kdy tato asistence není potřeba, např. v případě dobře připravených 

evakuačních tras 

- vyvedení je organizované a krátkodobé přemístění osob, kdy není nutné zabezpečit 

ubytování 

Z hlediska rozsahu evakuované oblasti pak evakuaci dělíme na: 

- všeobecnou, které podléhají všechny osob s výjimkou těch, které ji zajišťují 

- částečnou, které podléhají přesně definované skupiny obyvatelstva (nejčastěji se jedná 

o děti do 6 let s doprovodem, děti od 6 do 15 let, pacienty zdravotnických lůžkových 

zařízení a osoby staré a tělesně postižené) [4] 

 

7.5 Plánování evakuace 

Evakuace se plánuje prioritně pro skupiny obyvatel, které jsou na nepříznivé vlivy 

nejcitlivější. Patří mezi ně hlavně děti z předškolních zařízení a ze základních škol, studenty 

středních škol, vysokých škol, učni a osoby ve zdravotnických a sociálních zařízeních.  
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Je také několik objektů a zařízení, pro která se evakuace přednostně plánuje. Jsou to 

jaderná zařízení, zdravotnická zařízení, objekty s nebezpečnou chemickou látkou, areál 

s velkou koncentrací lidí a vodní díla. [4] 

 

7.6 Zabezpečení evakuace 

Pořádkové zabezpečení evakuace zajišťují orgány Policie ČR, městské (obecní) 

policie a po schválení vládou ČR také Armáda ČR. 

Dopravní zabezpečení mají na starost dopravci v lokalitě evakuace na základě smluv 

uzavřených s místní samosprávou. 

Za zdravotnické zabezpečení (poskytování předlékařské pomoci, převoz do 

zdravotnických zařízení, zabezpečení hygienicko-epidemiologických opatření) odpovídá 

zpracovatel evakuačního plánu v součinnosti s příslušným orgánem veřejné správy. 

Zabezpečení ubytování, zásobování a distribuce zásob zajišťuje také zpracovatel 

evakuačního plánu, a to na základě uzavřených smluv nebo na základě mimořádných 

pravomocí. 

Zpracovatel evakuačního plánu zajišťuje v neposlední řadě také mediální zabezpečení 

evakuace, které zahrnuje zejména varování obyvatelstva, vydání návodů pro chování 

obyvatelstva a předání potřebných tísňových informací. [13] 

 

7.7 Faktory ovlivňující evakuaci osob 

Evakuaci osob ovlivňuje několik faktorů, které je nutné znát pro úspěšné zvládnutí 

této mimořádné situace. Činiteli ovlivňujícími evakuaci osob jsou: 

- dispoziční řešení stavby 

- fyzický a psychický stav evakuovaných osob 

- průvodní jevy při požáru (zplodiny hoření, plamen, teplo, nedostatek kyslíku) 

- druh výroby a provozu 

- technické prostředky 

- organizační prostředky 

- bezpečnostní značky 

Stavební řešení objektu má na ochranu osob výrazný vliv. Především je to vhodné 

rozmístění únikových cest v dispozičním řešení. Význam má také členění objektu do 

požárních úseků, čímž se vytvářejí chráněné prostory ve stavebním objektu. Také dostatečné 
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osvětlení a odvětrávání únikových cest je podstatnou součástí stavebního řešení, protože 

eliminuje rozšíření strachu a paniky mezi evakuovanými osobami. 

Fyzický stav osob rovněž evakuaci významně ovlivňuje, tady je nutné uvědomit si 

rozdílnost případ od případu. Velkou roli zde hraje věk a pohlaví, ale i případná zranění. 

Nejjednodušší je evakuace u osob ve věku 20 až 40 let. Se zvyšujícím se věkem se zvyšuje 

obtížnost pohybu, osoby mladší 20 let zase mají sklon podceňovat rizika spojená s evakuací. 

Psychický stav evakuovaných na první pohled možná nepoznáme, ale na průběh 

evakuace může mít klíčový dopad. Je rozdíl jednat s klidným člověkem, který si uvědomuje 

důležitost spolupráce nebo se stresovaným jedincem, kterého ovládá panika a není schopný 

logického myšlení. 

Průvodní jevy při požáru jako jsou zplodiny hoření, nedostatek kyslíku, teplo a plamen 

způsobují ohrožení evakuovaných osob, majetku a zasahujících jednotek, proto nesmí být 

opomíjeny. Ostatně jak vyplývá ze statistik, nejvíce lidí při požárech umírá udušením nebo 

otravou zplodinami hoření. 

Druh výroby a provozu má vliv především v případě ochrany osob před účinky 

požáru, a to ze dvou hledisek. Jednak je to charakter hořlavých látek a dále pravděpodobnost 

vzniku a rozšíření požáru. V některých případech právě druh provozu vyvolává okamžitou 

evakuaci osob, např. v prostředí s nebezpečím výbuchu. [2] 

To byly faktory, které mají na evakuaci negativní vliv. Existují ale i činitelé, které 

mohou evakuaci osob zjednodušit a napomáhají k jejímu hladkému průběhu. Mezi technické 

prostředky mající pozitivní vliv na průběh evakuace patří elektrická požární signalizace, 

samočinná hasicí zařízení či zařízení pro odvod tepla a kouře.  

Nejdůležitějším organizačním prostředkem, který vede k hladkému průběhu 

evakuačního procesu, je postupná evakuace vedená proškoleným týmem zaměstnanců. Klade 

sice vysoké nároky na zaměstnance i technická zařízení (rozhlas), ale nemá za následek fronty 

či zácpy, které jsou při evakuaci nežádoucí. 

Bezpečnostní značky jsou do objektů instalovány pro lepší orientaci, a tím snadnější a 

rychlejší opuštění ohroženého prostoru. [6] 
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7.8 Jak se chovat v případě nařízení evakuace 

O způsobu provedení evakuace se obyvatelstvo dozví z vysílání Českého rozhlasu, 

České televize nebo z místního veřejného rozhlasu. Všechno je sice závislé na konkrétní 

situaci, ale vždy je nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečné 

panice a dopravním problémům. 

V takovém případě je potřebné dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít si s sebou 

evakuační zavazadlo a dostavit se do určeného evakuačního střediska. 

Zásady pro opuštění bytu v případě evakuace: 

- uhasit otevřený oheň v topidlech 

- vypnout elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček) 

- uzavřít přívod vody a plynu 

- ověřit, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt 

- dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou 

- kočky a psy vzít s sebou v uzavřených schránkách 

- exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechat doma, zásobit je před odchodem 

potravou 

- vzít evakuační zavazadlo, uzamknout byt, na dveře dát oznámení, že je byt opuštěný  

a dostavit se na určené místo (doporučený obsah evakuačního zavazadla je uveden 

v příloze č. 1) [14] 
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8 Evakuace osob ze sociálních a rehabilitačních zařízení 

 

Evakuace ze sociálních a rehabilitačních zařízení skrývá určitá specifika, která souvisí 

především s tím, že se v těchto zařízeních nachází vysoké procento osob se sníženou 

schopností pohybu či neschopné samostatného pohybu a nachází se zde také jedinci s tělesnou 

nebo duševní poruchou. 

Osoby se sníženou schopností pohybu jsou osoby se sníženou sluchovou schopností 

vnímání, osoby se sníženou pohyblivostí, děti od 3 do 6 let nebo osoby starší 60 let. 

Osoby neschopné samostatného pohybu jsou osoby ses níženou zrakovou schopností 

vnímání, osoby nepohyblivé, děti do 3 let a osoby pod dozorem. [7] 

Pro všechny tyto osoby je nutné zabezpečit asistující personál, což evakuaci 

znesnadňuje a především zpomaluje. Navíc existuje riziko, že přemisťování těchto osob bude 

mít neblahý vliv na jejich zdravotní stav. Vedle psychické lability evakuovaných pacientů je 

toto asi největším negativem ovlivňujícím evakuaci osob z rehabilitačních a sociálních 

zařízení. 

Najdou se ale i pozitivní vlivy. Mezi nejvýznamnější patří prostorné komunikace pro 

provádění evakuace, přítomnost osob ve většině prostor objektu usnadňující zpozorování 

nebezpečí, přítomnost personálu pro provádění evakuace, příprava a výcvik zaměstnanců pro 

zvládnutí mimořádných situací, ale i náročné požadavky na stavbu a provoz zařízení 

z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. [3] 

Tyto klady spolu s dobře promyšleným postupem evakuace mohou omezit dopad 

nepříznivých účinků na evakuaci osob ze sociálních a rehabilitačních zařízení. 

Zde jsou úkoly, na které by se při žádném typu evakuace nemělo zapomínat: 

- předem plánovat postup při evakuaci 

- přehledné značení únikových cest 

- ustavit krizový štáb 

- označení pacientů, zajištění dokumentace 

- předem určit odpovědné osoby na oddělení 

- mít k dispozici nutné vybavení (např. obličejové masky) 

- probrat připravovaný plán s hasiči [3] 
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8.1 Děti v rehabilita čních a sociálních zařízeních 

V dnešní době existuje několik situací, které vyžadují umístění dítěte do 

rehabilitačního nebo sociálního zařízení. Takovou situací může být např. postižení dítěte, 

nemoc, neschopnost rodičů starat se o dítě, špatná sociální situace v rodině atd. 

 

8.1.1 Sociální zařízení pro děti 

Sociální zařízení pro děti lze rozdělit na několika skupin. Jsou to: 

- školská zařízení pro výkon ústavní výchovy 

- ústavy sociální péče pro postižené děti 

- zařízení pro matky s dětmi 

Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy se dále dělí na diagnostické ústavy, 

dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné ústavy. 

Diagnostický ústav přijímá dítě z terénu, umísťuje a přemísťuje podle volných kapacit 

následně do dětských domovů, dětských domovů se školou a výchovných ústavů. 

Diagnostický ústav plní úkoly diagnostické (psychologická, speciálně pedagogická, sociální a 

školní – vzdělávací činnost), vzdělávací, terapeutické a výchovné a sociální. 

Dětské domovy jsou určeny pro děti od 3 do 18 (případně do 26) let bez závažných 

poruch chování. Plní úkoly především vzdělávací, výchovné a sociální, přičemž vzdělání je 

zajištěno ve školách, které nejsou součástí dětského domova. 

Dětské domovy se školou pečuje o děti s ústavní či ochrannou výchovou 

s výraznějšími poruchami chování zpravidla ve věku základní školní docházky. Vzdělání 

probíhá ve škole, která je součástí domova. Při pokračování výchovných problémů je dítě 

přemístěno do výchovného ústavu. 

Výchovný ústav se stará o děti se závažnými poruchami chování s nařízenou ústavní či 

ochrannou výchovou starší 15 let. Zřizuje se zde základní nebo střední škola. 

Děti s extrémní poruchou chování jsou umísťovány do výchovných ústavů za tímto 

účelem zřízených, popřípadě do výchovných skupin při běžných výchovných ústavech. Jedná 

se o děti, které se opakovaně nedovoleně vzdalují ze zařízení a páchají přitom trestnou 

činnost, děti agresivní drogově závislé, děti s ochrannou výchovou uloženou na základě 

recidivy apod. [16] 

Podle [16] je dnes v České republice 225 takových zařízení s celkovou kapacitou 8237 

dětí. 
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V ústavech sociální péče pro postižené děti se nacházejí děti s tělesným, mentálním 

nebo kombinovaným postižením. Tyto domovy poskytují dlouhodobé pobytové služby 

osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba 

obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně 

nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. [17] 

Ústavů sociální péče včetně domovů důchodců, pečovatelských domů, azylových 

center atd. je v České republice asi 1300. [17] 

 

8.1.2 Rehabilitační zařízení pro děti 

Mezi rehabilitační zařízení patří lázně, léčebny, ozdravovny, sanatoria a stacionáře. 

Všechna tato centra poskytují široké spektrum služeb od relaxačních a wellness pobytů až po 

léčbu různých nemocí. 

Děti si zde léčí nejčastěji choroby dýchacích cest jako je astma, alergie nebo chronická 

bronchitida, kožní potíže v čele s lupénkou a atopickým ekzémem, ale i cukrovku či obezitu 

nebo různé poruchy pohybového aparátu. 

Z toho vyplývá, že děti v rehabilitačních zařízeních mají obvykle omezenou schopnost 

pohybu, což má vliv na rychlost a průběh evakuace. 

 

8.2 Specifická evakuace dětí ze sociálních a rehabilitačních zařízení 

Jak již bylo napsáno výše, existují specifika, ke kterým je nutné v případě evakuace 

zdravotnického zařízení přihlížet. Je-li potřeba evakuovat děti, přidávají se ještě tyto faktory: 

- riziko svévolného ukrytí dětí v evakuovaném objektu 

- snaha odnést všechny, čili i nepotřebné věci 

- návrat do objektu pro osobní věci 

- ne zcela kontrolovatelné odvedení mimo objekt, děti se mohou vzdálit od skupiny 

- velký zájem sdělovacích prostředků a rodičů 

- mentálně postiženým dětem nelze vysvětlit, co se děje, tyto děti ne vždy spolupracují, 

potřebný je individuální přístup 

- dětem s omezenou schopností pohybu je třeba zajistit asistující personál a dostatek 

pojízdných křesel nebo lehátek [14] 
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8.3 Povinná dokumentace 

Zdravotnická zařízení obecně patří mezi společnosti provozující činnosti se zvýšeným 

nebo vysokým požárním nebezpečím. Ze zákona o PO pro tato zařízení vyplývá povinnost 

zpracovávat a udržovat v souladu se skutečným stavem předepsanou dokumentaci požární 

ochrany.  

Těmito povinnými dokumenty jsou požární řád pracoviště, požární poplachové 

směrnice, požární evakuační plán, dokumentace zdolávání požárů, požární kniha a 

dokumentace o školení zaměstnanců o požární ochraně a dokumentace o odborné přípravě 

členů požárních hlídek. [9] 

 

8.4 Doporučená dokumentace 

V případě nutnosti evakuace je vhodné mít zpracovaný podrobný plán evakuace, nejen 

požární evakuační plán. Požární evakuační plán je použitelný v případě krátkodobého 

ohrožení objektu v případě požáru, naproti tomu plán evakuace je soubor vybraných 

informací a připravených postupů jednání, které slouží k provedení plošné a dlouhodobé 

evakuace obyvatelstva. Plán evakuace se skládá z textové a grafické části. 

Textová část plánu evakuace obyvatelstva obsahuje zejména všeobecné zásady 

provádění evakuace, předpokládané počty evakuovaných, časové normy pro evakuaci, 

přehled míst (přechodného i trvalého) náhradního ubytování a míst hromadného stravování, 

způsob vyrozumění orgánů pověřených řízením evakuace, komplexní zabezpečení evakuace, 

způsob varování obyvatelstva a pokyny pro chování obyvatelstva po vyhlášení stavu 

ohrožení, další informace pro obyvatelstvo ohrožené MU, zajištění bezpečnosti evakuovaných 

prostor včetně sledu provádění uzávěr a protiradiační a protichemická opatření v průběhu 

evakuace. Dále textová část zahrnuje údaje o disponibilních počtech osob k provedení 

evakuace, zajišťujících první předlékařskou zdravotnickou pomoc, distribuci zásob, dopravní 

zabezpečení a informační zabezpečení. Jsou uvedeny údaje potřebné ke zpohotovení těchto 

osob.  

Grafická část plánu evakuace obyvatelstva obsahuje zejména mapové podklady 

různých měřítek, plány měst a obcí, katastrální mapy a vyznačením evakuačních zón, míst 

shromažďování, evakuačních středisek, přijímacích středisek, evakuačních tras, míst 

náhradního ubytování a míst hromadného stravování. 
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Plán evakuace obyvatelstva také obsahuje jasné a srozumitelné pokyny pro chování 

obyvatelstva: 

- věci, které je třeba vzít s sebou do cílových míst přemístění 

- pokyny, jak naložit s evakuačním lístkem občana 

- mapy a pokyny vysvětlující evakuační trasy a vyznačující evakuační střediska, 

přijímací střediska a místa první zdravotnické pomoci 

- pokyny pro osoby bez vlastních dopravních prostředků 

V plánech evakuace obyvatelstva se používají následující pojmy: 

Evakuační zóna – prostor ohrožený MU, ze kterého bude obyvatelstvo evakuováno 

Evakuační trasa – cesta určená k provedení evakuace obyvatel z evakuační zóny 

Uzávěra – výrazně označené místo zabraňující vstupu nepovolaných osob do evakuační zóny 

Místo shromažďování – místo, kde se bude soustřeďovat evakuované obyvatelstvo, může být 

uvnitř nebo vně evakuační zóny 

Evakuační středisko – místo či zařízení, které bývá umístěno zpravidla mimo evakuační zónu, 

kde se shromažďují evakuované osoby, jsou zde evidováni a pak směřováni k nástupním 

stanicím hromadné přepravy (místo shromažďování a evakuační středisko se může shodovat) 

Přijímací středisko – zařízení v příjmovém území, kde je provedena evidence, informování a 

rozdělení osob do jednotlivých příjmových obcí 

Příjmové území – území, které je předem připraveno pro příjem evakuovaných osob a kde se 

na základě analýzy rizik nepředpokládá jeho ohrožení MU, musí zde být smluvně zajištěna 

místa nouzového ubytování a stravování pro evakuované osoby 

Místo nouzového ubytování – zařízení či objekty v příjmovém území, kde je smluvně 

zajištěno přechodné ubytování (mohou to být dobrovolně nabídnuté domácnosti občanů) [5] 

 



 28 

9 Evakuace z OLUM 

 

Podle dokumentace požární ochrany vypracované odborně způsobilou osobou v PO se 

provoz Odborného léčebného ústavu Metylovice řadí do kategorie činností se zvýšeným 

požárním nebezpečím. Děje se tak podle § 4 odst. 2 zákona č.133/1985 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o PO“), jehož dva požadavky naplňuje provoz budovy 

č. 3. Pro tuto budovu je zpracována veškerá povinná dokumentace požární ochrany, tak jak to 

nařizuje zákon o PO. Čili je zpracován požární řád budovy, požární poplachové směrnice, 

jsou určeny požární hlídky, je vedena požární kniha, probíhají školení zaměstnanců o požární 

ochraně a v neposlední řadě je zpracován i požární evakuační plán. 

Ten však poslouží pouze v případě vzniku požáru uvnitř budovy č.3 a následné 

evakuaci této budovy. Evakuace celého areálu v případě ohrožení rozsáhlejšího požáru či jiné 

nebezpečné situace však ošetřena není.  

Před některými mimořádnými událostmi je možné chránit se ukrytím. Mnohdy je to 

pohodlnější a výhodnější způsob ochrany. Provádí se většinou v uzavřených suterénních 

prostorech. V areálu OLUM je však ukrytí možné pouze pro omezený počet osob, jelikož 

sklepní prostory kapacitně nevyhovují pro počet všech osob nacházejících se ve všech 

budovách. Dalším problémem je skutečnost, že pro objekt OLUM není zpracován plán ukrytí. 

Proto je jediným možným ochranným opatřením evakuace. 

Jestliže by tedy OLUM zasáhla mimořádná událost takového rozsahu, že by bylo 

potřeba evakuovat všechny osoby ze zařízení, pravděpodobně by nastal zmatek a chaos, a to 

by nebylo žádoucí ani pro personál ani pro děti umístěné v zařízení ani pro zasahující 

záchranáře. 

Pro tento případ je dobré mít připravený kompletní plán evakuace, jehož návrh jsem   

vypracovala a jež je obsahem další kapitoly. 
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10 Plán evakuace OLUM 

 

Účelem plánu evakuace je zajistit v případě vzniku mimořádné události evakuaci osob 

z objektů zasažených nebo ohrožených touto událostí. Tento plán je zpracován pro celý areál 

OLUM. 

 

10.1 Textová část plánu evakuace 

Textová část plánu evakuace obsahuje všeobecné zásady evakuace, předpokládaný 

počet evakuovaných osob, osoby a prostředky, kterými se evakuace provádí, místa 

náhradního ubytování a stravování a dopravní zabezpečení evakuace. 

 

10.1.1 Všeobecné zásady evakuace 

Evakuace by měla být včasná, rychlá, organizovaná a bezpečná. 

Evakuované obyvatelstvo je povinno řídit se podle pokynů orgánů, které evakuaci 

zabezpečují. V případě OLUM je to osoba pověřená řízením evakuace. 

Každá fyzická osoba je povinna strpět omezení vyplývající z krizových opatření, a 

tudíž se podvolit evakuaci. 

 

10.1.2 Předpokládaný počet evakuovaných osob 

Počet evakuovaných osob z areálu OLUM lze odvodit z obsazení jednotlivých objektů 

osobami, které je znázorněno v tabulce č. 1. 

 

Tabulka 1: Obsazení osobami 

 Budova č. 1 Budova č. 2 Budova č. 3 

1. NP 7 4 39 

2. NP 5 17 35 

3. NP X X 33 

1. PP 0 X 2 

Celkem 12 21 109 

 

Celkem je třeba evakuovat 142 osob, z toho je 18 dětí s omezenou schopností pohybu. 
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10.1.3 Řízení evakuace 

Řídícím evakuace bude ředitel OLUM, v případě potřeby budou připraveni dva 

zástupci. 

 

Tabulka 2: Osoby pověřené řízením evakuace 

 Funkce v OLUM Telefonní spojení 

Řídící evakuace Ředitel 558 686 204 

Zástupce řídícího evakuace Vedoucí rehabilitace 731 504 476 

Zástupce řídícího evakuace Vrchní sestra 558 686 128 

 

Způsob vyrozumění osob pověřených řízením evakuace: ústně, telefonicky 

Způsob varování evakuovaných osob: ústně 

V OLUM není zřízen místní rozhlas, který by usnadnil varování i vyrozumění.  

Návrh:  zřídit místní rozhlas, jehož základna by byla v kanceláři ředitele a reproduktory by 

byly rozmístěny na chodbách, v učebnách, v kancelářích a všech ostatních prostorech, kde 

jsou přítomny osoby.  

 

10.1.4 Osoby a prostředky, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna 

Osoby provádějící evakuaci jsou řídící evakuace a jeho zástupci, další osoby pověřené 

řídícím a zdravotnický personál. 

Evakuaci osob připoutaných na lůžko nebo špatně se samostatně pohybujících je nutno 

provést na pojízdných prostředcích, kterými jsou pojízdné lůžko, pojízdné WC křeslo a 

invalidní vozík. 

 

10.1.5 Evakuační zóny 

Každá budova areálu bude pro lepší orientaci považována za evakuační zónu.  

Budova č. 1 = evakuační zóna č. 1 

Budova č. 2 = evakuační zóna č. 2 

Budova č. 3 = evakuační zóna č. 3 

 Uvnitř i vně každé evakuační zóny směrem k evakuačnímu středisku se osoby 

pohybují po dostupných únikových cestách a využívají únikových východů. 
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 Grafické znázornění evakuačních zón je uvedeno v grafické části plánu evakuace na 

obrázku č. 2. 

 

10.1.6 Místa shromáždění evakuovaných osob 

Místem shromáždění bude v každé evakuační zóně přízemí dané budovy, odkud se 

osoby co nejrychleji přesunou do evakuačního střediska. 

 

10.1.7 Evakuační středisko 

Evakuačním střediskem bude vstupní objekt sousedící s budovou č. 1. Tam budou 

evakuované osoby informovány o průběhu evakuace, evidovány a přerozděleny do 

přijímacích středisek. Budou také srozuměny o způsoby přepravy do přijímacích středisek, 

případně rozděleny do dopravních prostředků zajišťujících evakuaci. V případě nutnosti zde 

budou ošetřeny zraněné osoby, což zajistí přítomný zdravotnický personál, a bude zajištěn 

transport do nejbližší nemocnice, kterou je Nemocnice ve Frýdku-Místku vzdálená asi 13 km. 

Evidencí a informováním osob bude řídícím evakuace pověřen přítomný zaměstnanec. 

Umístění evakuačního střediska lze vyčíst v grafické z obrázku č. 2, který je v grafické 

části plánu evakuace. 

Úkoly evakuačního střediska jsou blíže popsány v Příloze C a E. 

 

10.1.8 Evakuační trasy 

Evakuačními trasami jsou komunikace vedoucí z areálu OLUM do přijímacích 

středisek a míst náhradního ubytování. Jmenovitě je to místní komunikace napojená na státní 

silnici č. 48416 a tato státní silnice. 

Grafické znázornění evakuačních tras je zakresleno v obrázku č. 3 v grafické části 

plánu evakuace. 

 

10.1.9 Přijímací střediska 

Přijímací střediska se nachází přímo v místě náhradního ubytování. Zde budou 

příchozí osoby evidovány a informovány o způsobu ubytování a stravování. V případě 

nutnosti zde bude provedena první zdravotnická pomoc nebo odtud bude zajištěn transport do 

nejbližší nemocnice, kterou je Nemocnice ve Frýdku-Místku vzdálená asi 13 km. 
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Úkoly přijímacího střediska jsou blíže popsány v příloze D a E. 

 

10.1.10 Náhradní ubytování  

Nouzové ubytování bude zajištěno v obci Metylovice v těchto objektech: 

 

Tabulka 3: Místa náhradního ubytování 

Objekt Vzdálenost od OLUM Počet ubytovaných osob 

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka 800 m 74 osob 

Mateřská škola 850 m 21 osob 

Tělocvična SK Metylovice 900 m 47 osob 

 

 Poloha míst náhradního ubytování je zakreslena v obrázku č. 3 v grafické části plánu 

evakuace. 

 

10.1.11 Nouzové stravování 

Stravování po dobu evakuace bude zajištěno v restauraci Pod Lipami, a to pro všechny 

evakuované osoby z OLUM. Restaurace se nachází v centru obce ve vzdálenosti  

200 – 300 m od míst náhradního ubytování, čili je možné chodit se stravovat pěšky, případně 

za pomoci pojízdných křesel. 

 

10.1.12 Zabezpečení dopravy 

Doprava z evakuačního střediska do míst náhradního ubytování bude zajištěna 

svépomocí. Jelikož ubytovací objekty jsou vzdáleny maximálně 1 km od místa evakuace, 

neměl by být pro většinu evakuovaných osob dojít tam pěšky. Pakliže by to problém byl, 

především u dětí s omezenou schopností pohybu, bude připraveno vozidlo místní jednotky 

sboru dobrovolných hasičů, které je určeno pro transport, nikoli pro zásah. Jedná se o vůz 

Volkswagen Transporter s kapacitou 8 přepravovaných včetně řidiče. 
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10.2 Grafická část plánu evakuace 

Grafická část plánu evakuace OLUM obsahuje mapu obce Metylovice, půdorys areálu 

OLUM s naznačenými evakuačními zónami a evakuačním střediskem, evakuační trasy a 

vyznačená místa náhradního ubytování a stravování 

 

10.2.1 Mapa obce Metylovice a okolních obcí v měřítku 1:700  

(číslem 1 je označen OLUM) 

 

 
Obrázek 4: Mapa obce Metylovice a okolí [21] 
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10.2.2 Evakuační zóny a evakuační středisko v areálu OLUM 

 

 
Obrázek 5: Evakuační zóny a evakuační středisko v OLUM [18] 
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10.2.3 Mapa obce s vyznačenými přijímacími středisky a náhradním ubytováním a 

evakuační trasou z OLUM 

 

MŠ – mateřská škola  ZŠ – základní škola  SK – sokolovna SK Metylovice 

E.T. – evakuační trasa 

 

 
Obrázek 6: Místa náhradního ubytování  
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10.2.4 Místa náhradního ubytování a stravování 

 

 SK = sokolovna SK Metylovice  MŠ = mateřská škola 

ZŠ = základní škola    LIP = restaurace Pod Lipami 

 

 
Obrázek 7: Místa náhradního ubytování a stravování 
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11 Splnění cíle a přínos bakalářské práce 

 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout plán evakuace OLUM. Mnou 

navržený plán je použitelný v případě, že mimořádná událost zasáhne OLUM, popř. blízké 

okolí. Z tohoto důvodu jsem navrhla náhradní ubytování a stravování přímo v obci 

Metylovice, aby byla doprava do těchto míst co nejjednodušší. Pro případ zasažení 

mimořádnou událostí takového rozsahu, že by musela být evakuována větší oblast nebo celá 

vesnice, by bylo potřeba mít zpracován havarijní plán obce. Podle mého zjištění takový plán 

zpracován není, což může být výzva a motivace pro další studium a práci. 

Přínosem bakalářské práce je to, že zpracovaný plán evakuace bude podkladem 

k případné evakuaci OLUM. Může být také vodítkem pro další vylepšení a dokonalé 

zpracování, které by ošetřilo evakuaci do vzdálenější destinace. V takovém případě by bylo 

potřeba smluvně zajistit jak místa nouzového ubytování a náhradního stravování, tak i 

dopravní zabezpečení, nejlépe nějakou dopravní společností.  

Tato práce může sloužit i jako studijní materiál, což je jejím dalším přínosem. 

Obsahuje totiž teoretické informace o evakuaci obyvatel, o specifické evakuaci 

z rehabilitačních a sociálních zařízení a o evakuaci dětí z těchto zařízení. Tyto poznatky 

zaznamenány v jednom dokumentu mohou v budoucnosti usnadnit práci jak studentům naší 

školy, tak i žákům zdravotnických škol a zaměstnancům obdobných zdravotnických zařízení. 
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12 Závěr 

 

Ve své bakalářské práci jsem vysvětlila pojem evakuace, uvedla jsem, jak se evakuace 

dělí, které zákony ji ošetřují a kdo za evakuaci osob zodpovídá. Obsahem jedné z kapitol jsou 

také obecné rady, jak se chovat v případě, že bude nařízena evakuace. 

Dále byl nastíněn systém rozdělení sociálních a rehabilitačních zařízení, jaké děti jsou 

v těchto zařízeních umístěny a výčet nemocí, které se zde léčí. Stěžejním úkolem bylo popsat 

problematiku a specifika evakuace dětí obecně a ze sociálních a rehabilitačních zařízení. 

Jako praktická ukázka evakuace z rehabilitačního sanatoria posloužila situace 

v Odborném léčebném ústavu Metylovice. Tam byla dle mého názoru evakuace ošetřena 

nedostatečně, proto jsem navrhla plán evakuace pro toto zařízení. Tento plán má dvě části, 

textovou a grafickou. V první části je popsáno, jak bude evakuace z OLUM provedena a do 

jakých míst a druhá část je grafickým znázorněním těchto údajů. Navrženým plánem 

evakuace se může OLUM řídit v případě  zasažení mimořádnou událostí. Já však doufám, že 

k takové situaci nikdy nedojde. 
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